P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2012
z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 22 czerwca 2012 roku
w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1200
Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.
Ustawowy skład rady – 15 radnych.
W obradach uczestniczyli :
1.
radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 93,33% ),
- nieobecny p. Czmoch Andrzej radny z miejscowości Czuchów-Pieńki
2.
sołtysi – lista obecności w załączeniu,
3. osoby imiennie zaproszone – lista w zał,
Proponowany porządek posiedzenia :
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawy organizacyjne :
a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad,
c) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011
a) wystąpienie Wójta Gminy
b) opinia komisji Rewizyjnej Rady Gminy
c) opinia składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół
w Siedlcach
d) dyskusja
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 2011
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Platerów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Platerów
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o
wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie obrad.
Podjęte uchwały :
L.p.

Numer
uchwały

Treść uchwały

wnioskodawca

XIX/94/2012

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2011
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XIX/95/2012

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Platerów
absolutorium
z
tytułu
wykonania budżetu za rok 2011
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XIX/96/2012

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2012-2023

Wójt Gminy Platerów

4

XIX/97/2012

w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w
roku 2012

Wójt Gminy Platerów

5

XIX/98/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i
odprowadzanie ścieków na terenie gminy Platerów

Wójt Gminy Platerów
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XIX/99/2012

w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie
gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

Wójt Gminy Platerów
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Ad.p.1
Przewodniczący obrad P. Kazun Dariusz o godz. 10 05 otworzył obrady XIX zwyczajnej
sesji Rady Gminy w Platerowie.
Powitał przybyłych na obrady sesji gości – Przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania
„Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna p. Monikę Sadową, radną rady powiatu, p. Grażynę
Kasprowicz oraz radnych gminnych i sołtysów.
Ad.p.2
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Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum.
Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku
obrad uwag nie wniesiono. Przystąpiono do głosowania, za porządkiem obrad. W głosowaniu
wzięło udział 13 radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowało 13 radnych. Porządek
przyjęto do realizacji jednogłośnie.
Ustalono, że protokół z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy zostanie wyłożony na sali
obrad do wglądu, a jego przyjęcie nastąpi na zakończenie obrad.
Ad.p.3
Przewodniczący obrad p. Dariusz Kazun poprosił o zabranie głosu p. Jarosława
Wojtczuka przedstawiciela KRUS z siedzibą w Łosicach. P. Wojtczuk wyjaśnił, że o godz.
9.30 przed rozpoczęciem obrad sesji został przeprowadzony test z zakresu bezpieczeństwa i
higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. Był to etap gminny III Edycji
Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ekologii w rolnictwie.
Spośród kilkunastu uczestników testu, zostało wyłonionych trzech laureatów, którzy
otrzymali największą liczbę punktów. Tak więc,:
- miejsce I zajął p. Czyżyki Jerzy zam. Mężenin Kolonia,
- miejsce II zajął p. Prokopiuk Zbigniew, zam. Górki,
- miejsce III zajęła p. Wróbel Agnieszka zam. Rusków.
P. Wojtczuk J. poinformował, że laureat p. Czyżyk J. został zakwalifikowany do etapu
powiatowego. O terminie dalszych eliminacji zostanie powiadomiony w odpowiednim czasie.
Laureatom etapu gminnego Wójt Gminy Platerów wręczył nagrody rzeczowe które zostały
ufundowane przez gminę Platerów. Dodatkowo przedstawiciel KRUS także wręczył
laureatom drobne upominki ufundowane przez placówkę KRUS z siedzibą w Łosicach.
Przystąpiono do interpelacji i zapytań radnych:
p. Baranow W. – radny z Platerowa, poprosił u ustawienie przy wjeździe do „parku”
znajdującego się przy jeziorku w miejscowości Platerów znaków „zakaz wjazdu” bądź
zabezpieczenia wjazdu poprzez szlaban. Zauważył, że bardzo często widać jak park jest
rozjeżdżany przez samochody osobowe, które niszczą estetykę parku.
Wójt- przyzna, że jest to słuszna uwaga. W najbliższym czasie zostanie ustawiony tam
szlaban oraz zakaz wjazdu.
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p. Kowalczyk A. – radny z Mężenin, zadał pytanie czy na terenie gminy Platerów jest firma
która posiada koncesje na wydobywanie żwiru?
Wójt – wyjaśnił, że nic mu na temat takiej firmy nie wiadomo.
p. Bartoszuk T. - radny z Ostromęczyna, zadał pytanie, czy w najbliższym czasie planowane
są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów? Dodatkowo poprosił
także o interwencje w powiecie w związku z kwestią rejestracji wspólnoty wiejskiej wsi
Ostromęczyn. Wyjaśnił, że sprawa tkwi w tzw. „martwym punkcie”. Powiat otrzymał
komplet dokumentów w grudniu ubiegłego roku i do chwili obecnej sprawa tkwi w próżni.
p. Świderski R. – sołtys z Hruszewa, poinformował, że w miejscowości Hruszew, woda
płynąca z pól podmywa asfalt. Prawdopodobnie jest to spowodowane niedrożnym przepustem
który położony jest przy drodze powiatowej w tej miejscowości.
p. Wróbel A. – sołtys z Ruskowa, poinformował, ze w budynku po byłym ośrodku zdrowia w
Ruskowie, po sianie leje się woda.
p. Daniluk K. – sołtys z Falatycz, poprosił o naprawienie załamanej drogi w miejscowości
Falatycze.
p. Kazun D. – radny z Platerowa, zwrócił się z pytaniem, jaka jest czystość wody w
wodociągu w Platerowie Podkreśli że pojawiły się informacje o przekroczeniu normy żelaza
w wodzie. Zapytał, czy sytuacja ta może spowodować jakieś skutki dla zdrowia?
Ad.p.4 a-f
Sprawozdanie finansowe gminy Platerów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy Platerów za rok 2011 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Platerowie i Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowe,
przedstawiła radnym Skarbnik gminy, p. Bożena Bartoszewska.
Wyjaśniła, iż uchwalony przez Radę Gminy Platerów budżet na rok 2011, na dzień
31.12.2011r., po stronie dochodów wyniósł 14.794.528,60 zł, zaś po stronie wydatków
15.217.880,60 zł. Kwota 785.056 zł przypadła na spłatę pożyczek i kredytów w roku 2011
i z powodu braku środków budżetowych, spłaty zaplanowano sfinansować kredytem
komercyjnym.
Budżet zakładał deficyt w wysokości 423.352 zł, który sfinansowano kredytem
komercyjnym oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonanie deficytu
budżetowego za rok 2011 wynosi 312.533,73 zł. Został on sfinansowany pożyczka z Banku
Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem
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środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 249.288,30 zł oraz kredytem
komercyjnym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Platerowie na łączną kwotę 959.108
zł. W omawiany okresie sprawozdawczym, zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty
pożyczek oraz kredytów w łącznej kwocie 785.056 zł.
Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. wyniósł 6.247.787,94 zł. Wskaźnik
zadłużenia liczony jako iloraz wykonanych dochodów br.: 45,41%, po wyłączeniu pożyczek z
Banku Gospodarstwa Krajowego: 42,91%.
W roku 2011 zrealizowano dochody gminy w kwocie 13.757.593,56 zł, tj. 92,99% w
stosunku do planu, z tego:
- dochody podatkowe, opłaty i inne źródła: 2.785.753,56 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
1.870.300,78 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 79.690,85 zł,
- dotacje na zadania zlecone administracji rządowej 2.290.451,32 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 268.816 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na zakup sprzeętu dla
OSP 25.500 zł,
- subwencje ogółem 6.437.081 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 3.637.700 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.799.381 zł.
Dotacje celowe stanowiły 33% wykonanego budżetu gminy, subwencje 47%, dochody
podatkowe i inne źródła 20%.
Na koniec Skarbnik poinformował radnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Platerów, sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2011.
Na koniec Skarbnik poinformował radnych o pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Platerów sprawozdaniu z wykonania
budżetu za rok 2011.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Adam Kowalczyk odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
rok 2011 z wykonania budżetu.
Następnie przewodniczący obrad odczytał Uchwałę Nr Si.252.2012 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach z dnia 6.06.2012r. w
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sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Platerowie, dotyczącym
absolutorium dla Wójta Gminy za 2011r.
Do przedstawionych dokumentów uwag nie wniesiono.
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XIX/94/2012 w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2011. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. „Za” projektem
uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały nr XIX/95/2012 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Platerów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
W glosowaniu wzięło udział 14 radnych. „za” projektem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że budżet ubiegłoroczny był dosyć trudny. Dodała, ze chyba nawet
najtrudniejszy w całej jej karierze Skarbnika gminy. W wyniku pewnych działań, które
należały do rady, takich jak np. likwidacja szkół, gmina była w stanie zrealizować budżet na
poziomie zadowalającym. Gmina musiała także pozyskać kredyt na realizacje spłat
poprzednich kredytów jak również kredyt na wyprzedzające zadania inwestycyjne i
sfinansowanie bieżącego deficytu. Kredyt na wyprzedzające zadania inwestycyjne został już
przez gminę spłacony, w związku z zakończonymi i rozliczonymi inwestycjami, co jest
pozytywistycznym aspektem w stosunku do wskaźników zadłużenia. Wszystkie płatności
realizowano terminowo. Rok 2012 został rozpoczęty praktycznie „na zero”, nie było
nadwyżki budżetowej ani też kwoty wolnych środków budżetowych. Sytuacja powoli się
stabilizuje, dzięki właściwym decyzjom jakie zapadły w roku poprzednim.
p. Kazun D. – radny z Platerowa, zauważył, ze informacje przekazane przez Skarbik, SA
informacjami zadowalającymi, poza tym, że budżet był reperowany likwidacja szkół. Dodał,
że pozostaje mu jedynie pogratulować osiągniętego wyniku. Jego zdaniem gmina znalazła się
na drodze która prowadzi do poprawy sytuacji gospodarczej gminy.
Na koniec zabrał głos Wójt gminy p. Jerzy Garucki. Podziękował radzie gminy za udzielone
absolutorium, za ocenę jego pracy jak i pracy wszystkich pracowników urzędu, zwłaszcza
Skarbnika. Dodał, ze nadal ma duży apetyt – oczywiście rozwoju gminy,. W tej chwili nie
stać gminy na znaczny rozwój, ale gdy tylko taka będzie możliwość nadal będą podejmowane
wyzwania duże, małe, które wpłynął na rozwój gminy. Poinformował, że przygotowywana
jest dokumentacja na budowę kanalizacji we wsiach: Ostromęczyn, Ostromęczyn Kolonia,
Chłopków i Michałów. W chwili obecnej nie ma środków unijnych które mogłyby być
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wykorzystane na te inwestycje. Gdy tylko okaże się, że takie środki wystąpią a gminę będzie
stać na wkład własny w inwestycje, na pewno z szansy skorzysta.
Na koniec odniósł się do likwidacji szkól. Zauważył, że jest w chwili obecnej utrzymywanie
szkół publicznych przy tak małej ilości uczniów nie ma racji bytu, gmin na to nie stać. Dodał,
że w miejsce szkół publicznych zawsze mogą powstać szkoły niepubliczne, jak w chwili
obecnej w miejscowości Rusków powstaje taka szkoła. Podkreślił, że dopóki będą dzieci,
szkoła taka będzie funkcjonować.
Ad.p.5
Z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2023 zapoznała radnych Skarbnik gminy p. Bartoszewska B. Wyjaśniła, że w związku z
planowanymi zmianami w uchwale budżetowej dokonuje się aktualizacji zaplanowanych
kwot dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, zgodnie ze zmianami w budżecie
gminy. Plan dochodów bieżących ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł i plan wydatków
majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia kwot
dotacji na zadania własne w kwocie 10 000 zł oraz w wyniku przesunięć w planie wydatków
ulega zwiększeniu plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 zł na zakup działki.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XIX/96/2012 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.6
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła radnym Skarbnik
gminy p. Bożena Bartoszewska. Wyjaśniła, ze planuje się zmianę planu dochodów bieżących
która ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł oraz planu wydatków majątkowych który
ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 000 zł. Zmiany wynikają z wprowadzenia kwot dotacji na
zadania własne w kwocie 10 000 zł oraz SA także wynikiem przesunięć w planie wydatków.
Po zmianie ulega zwiększeniu plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 zł na zakup
działki.
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Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi: 16 966 776 zł, w tym plan dochodów
bieżących: 12 316 230 zł, plan dochodów majątkowych 4 650 546 zł.
Natomiast plan wydatków ogółem wyniesie 16 098 830zł, w tym plan wydatków bieżących
11 707 074 zł plan wydatków majątkowych 4 391 756 zł.
Po wyjaśnieniach Skarbnik uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XIX/97/2012 w sprawie zmian w
budżecie gminy w na rok 2012.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.7
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Platerów omówił Wójt Gminy Platerów. Przedstawiony projekt uchwały
zakładał następujące stawki taryf za wodę i odprowadzanie ścieków:
- cena za wodę - 2,20 zł z VAT za 1m3
- cena za odprowadzanie ścieków - 4,00 zł z VAT za 1 m3
- opłata abonamentowa stała od wodomierza - 6,00 zł z VAT za kwartał.
Do przedstawionych stawek radni nie wnieśli uwag.
Po wyjaśnieniach Wójta przystąpiono do dyskusji:
p. Kowalczyk A. – radny z Mężenin, zaproponował by uszczelnić nitkę wodociągową.
Zaproponował by samorządowy Zakład Budżetowy przeprowadził kontrolę wyrywkową
gospodarstw celem wyeliminowania nielegalnych podłączeń wodociągowych. Podkreślił, ze
powinna ukazać się informacja w terenie, z której by wynikała, ze każde nielegalnie
podłączone gospodarstwo należy zgłosić w terminie miesiąca. Osoby które tego nie zrobią, a
w wyniku kontroli taka sytuacja wystąpi, zostaną ukarane i sprawa zostanie skierowana do
sądu. Radny zauważył, ze także odnotowuje się nielegalny pobór wody z hydrantów.
Wójt – zauważył, ze tylko przy pomocy radnych sołtysów kradzież wody może zostać
zlokalizowana

i

szybko

wyeliminowana.

Dodatkowo

poinformował,

że

zostanie

przeprowadzona wyrywkowa kontrola ”dużych” gospodarstw rolnych w celu sprawdzenia
zużycia wody przez te gospodarstwa.
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p. Bartoszuk t. – radny z Ostromęczyna zauważył, ze zdarza się ze na starych wodomierzach
nie występują plomby , ponieważ uległy przegniciu. Poprosił by zakład zainteresował się tą
sprawą, a zwłaszcza konserwatorzy odczytujący liczniki wody.
p. Kubić U. – sołtys z Platerowa, poinformował, że są też tacy mieszkańcy, którzy mają
niewłaściwie pozakładane wodomierze, co ma wpływ na zły odczyt zużycia wody.
p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniew, podkreślił, że nie należy przesadzać z kontrolą wody.
Przy każdej miejscowości są pozakładane liczniki główne które wskazują zużycie wody na
poszczególnych wsiach. Jeżeli różnica w zużyciu i starcie wody jest znaczna wówczas należy
podejmować działania kontrolnie, natomiast jeżeli straty wody utrzymują się w normie
wówczas nie ma potrzeby przeprowadzania kontroli..
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielew, zauważył, że tzw. „donosu” nie należy odbierać źle.
Jest to zwykła życzliwość ludzka, która jest obowiązkiem każdego obywatela. Każdy sygnał
nawet anonimowy jest ważny dla osób sprawujących nad czymś nadzór. Nie należy się
sugerować tym, że „donos” jest nie w porządku. W porządku są ludzie którzy zgłaszają takie
przewinienia, a nie w porządku są osoby które robią coś wbrew przyjętym zasadom.. Tak
działają społeczeństwa obywatelskie, gdyż jest to odpowiedzialność za dobro wspólne.
Innych głosów nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XIX/98/2012 w sprawie
zatwierdzenia taryf na wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Platerów.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 11 radnych, 2 radnych
głosowało „przeciwko”, 1 radny wstrzymał się” od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad.p.8
Z projektem uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy
Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zapoznał komisje Wójt
gminy. Wyjaśnił, że prezentowany projekt uchwały ustala zasady usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wskazując, iż miejsca sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od
kościołów, kaplic, cmentarzy, szkół, przedszkoli. Odległość ta mierzona jest po głównej
drodze dojścia od drzwi wejściowych punktu sprzedaży do drzwi wejściowych wymienionych
obiektów, a przy cmentarzach, do wejścia na ich teren.
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono uwag.
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Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XIX/99/2012 w sprawie określenia
zasad usytuowania na terenie gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, „za” uchwałą głosowało 14 radnych. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Ad.p.9
Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w dniu 25 maja 2012r. na XVIII
zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał stanowi
załącznik do protokółu).

Ad.p.10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
- budynek byłego ośrodka w Ruskowie, sprawa ta była już sygnalizowana na posiedzeniu
komisji przez radą z Ruskowa. Gmina postara się zabezpieczyć w chwili obecnej
przeciekający dach, a w przyszłym roku zmienić okrycie dachowe na ośrodku.
- droga w Falatyczach, jeszcze nie ma oficjalnych informacji o przydzielonych środkach
finansowanych na remont ej drogi, z nieoficjalnych źródeł wynika, że otrzymamy 40-50 tyś
na ten cel.
Na koniec Wójt poinformował radnych o wniosku p. Makaruka Kazimierza z Platerowa
złożonego do sądu w sprawie uzyskania przez p. Makaruka odszkodowania za przejście przez
teren jego posesji nitki wodociągowej. Wyjaśnił, że p. Makaruk ubiega się od gminy o
odszkodowanie w wysokości 25 000 zł.
Dodatkowo poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianą planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Nastąpi to przy udziale środków finansowych firmy WOKAS z Łosic.
Firma ta jest zainteresowana zakupem działek – łąk, położonych w miejscowości Zaborze pod
wydobywanie torfu.. Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów i radnych by rozpowszechnili tę
informacje w terenie, by każdy zainteresowany zmianą przeznaczenia działki, mógł taką
zmianę zgłosić w urzędzie. Zaproponował by także zorganizowano w poszczególnych
sołectwach zebrania, w których jeżeli będzie taka potrzeba, wezmą udział przedstawiciele
urzędu.
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Skarbnik dodała, że w roku bieżącym gmina przeznaczy kwotę 30 tyś zł. na przeprowadzenie
wstępnych badań do zmiany studium uwarunkowań. Umowa zostanie podpisana w dniu
25.06.br. (poniedziałek), natomiast sam termin realizacji nastąpi w miesiącu październiku i
wówczas radzie gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany studium
uwarunkowania.
Następnie p. Iwaniuk L. – radny z Hruszniew, poinformował wszystkich obecnych, że w dniu
15.06.br. w Związku Komunalnym „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, odbyła
się sesja, na której m.in. zostało udzielone absolutorium dla zarządu Związku. Pojawiła się
także na sesji ważna informacja o tym, iż wysypisko związku nie zostało ujęte w planie
regionalnym, pomimo wcześniejszych zapewnień. Związek zaskarżył decyzję do Sądu
Administracyjnego. Dodatkowo w roku bieżącym wygasa zezwolenie dla Związku więc jest
pewne zagrożenie, że Związek nie otrzyma kolejnego zezwolenia, niemniej jednak zupełnie
innego zdania w tej sprawie jest Prezes Związku, który uważa, że Związek spełnia wymogi
ustawowe, w planie ujęty jest do 2014r., więc zezwolenie powinien otrzymać. Dodatkowo
zauważył, że podjęta został wspólna decyzja o tym by każda z gmin dodatkowo samodzielnie
wystąpiła z protestem w sprawie nie ujęcia Związku w kolejnym planie regionalnym.
Innych wniosków nie wniesiono.
Ad.p.11
Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie na obrady sesji.
Obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1200.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
E. Trocewicz

Przewodniczący RG
Dariusz Kazun
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